Prasības atkritumu pārvadātājiem
(Atkritumu pārrobežu sūtījumu kontekstā)
Vispārīgas prasības:
a) Atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, atkritumu pārvadāšanas atļaujas var
izsniegt:
• Latvijā reģistrētiem komersantiem;
• atkritumu pārvadājumiem Latvijas teritorijā;
• ja atkritumu saņēmējs ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošās darbības
atļauju atkritumu reģenerācijai vai apglabāšanai vai tam ir noslēgts līgums ar
atkritumu reģenerācijas iekārtas vai apglabāšanas poligona operatoru, kuram
attiecīgi ir A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja vai citas
nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (uz konkrētu galamērķi
valsts teritorijā, t.i., atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, kurai ir izsniegta A
vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja vai atkritumu
apsaimniekošanas atļauja);
b) Pārvadātājiem (Latvijā reģistrētiem komersantiem), kas nodrošina atkritumu
pārrobežu sūtījuma transportēšanu no ostas/citas pārkraušanas vietas uz konkrētu
galamērķi Latvijā, atkritumu pārvadāšanas atļauja ir nepieciešama;
c) Pārvadātājiem, kas iesaistīti atkritumu pārrobežu sūtījumos un kas sniedz tikai
loģistikas pakalpojumus, atļauja atkritumu pārvadāšanai Latvijas teritorijā papildus
nav nepieciešama. Šāda prasība attiecināma tikai gadījumos, kad atkritumu sūtījumu
uzsākšana un galamērķis ir dažādu valstu teritorijās;
d) Atkritumu pārrobežu sūtījumu gadījumā, atkritumu pārvadātājam ir jāpārliecinās, vai
iesaistīto valstu nacionālais regulējums nenosaka prasību par jebkuras valsts
atkritumu pārvadātāja reģistrēšanos iekšējā atkritumu pārvadātāju reģistrā, piemēram,
Vācija (transportlīdzekļa marķēšana ar A zīmi), Itālija;
e) Atkritumu apsaimniekošanas iekārta nav osta, lidosta un muitas noliktava;
f) Bīstamo kravu starptautiskie vai iekšzemes pārvadājumi jāveic arī atbilstoši Eiropas
valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar
autotransportu (ADR) prasībām, t.i., ADR sertifikāts transportlīdzeklim.

Noderīga informācija:
1. Atkarībā no atkritumu sūtījumu kontroles procedūras, visa sūtījuma laikā kravai līdzi
jābūt:
g) Regulas Nr.1013/2006 VII pielikums, vai
h) Regulas Nr.1013/2006 IB pielikums (atkritumu pārvietošanas dokuments jeb
movement document) un visu iesaistīto valstu kompetento iestāžu piekrišanām.
2. Saņemot sūtījumu atkritumu, pārvadātājs aizpilda:
a) Regulas Nr.1013/2006 VII pielikuma 5.aili, vai
b) Regulas Nr. 1013/2006 IB pielikuma 8.aili.
3. Kompetento
iestāžu
saraksts
par
atkritumu
pārrobežu
sūtījumiem
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_lv#eclinpage-424.

Normatīvie akti:
1. 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo
transportēšanu un to aizvākšanu (latviešu val.)
(angļu val.

2.
3.

4.
5.

6.

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.as
px);
2006.gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 „ Par
atkritumu sūtījumiem” (konsolidētā versija);
2007.gada 29.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1418/2007 „Par
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā
uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO
Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli” (konsolidētā versija);
Atkritumu apsaimniekošanas likums (spēkā kopš 18.11.2010);
Ministru kabineta 13.11.2011. noteikumi Nr.703 “Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un
atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās
maksāšanas kārtību” (spēkā kopš 16.09.2011);
1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR).

Kompetentā iestāde par atkritumu sūtījumiem Latvijā:
Valsts vides dienesta Centrālās struktūrvienības Vides resursu pārvaldības departamenta
Atkritumu pārvaldības daļa ir nominēta kompetentās iestādes par atkritumu sūtījumiem funkcijas
nodrošināšanai Latvijā.
Valsts vides dienesta kontaktinformācija:
Adrese:
Darba laiks:
Tālrunis:
E-pasts:

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
P. 8.30 – 18.00
O.- C. 8.30 – 17.00
Pkt. 8.30 – 16.00
+371 67 084 200
pasts@vvd.gov.lv

